
 الملل  بین پردیس و الکترونیکی هاي دوم،آموزش نوبت هاي دوره محترم دانشجویان توجه قابل

ــا   براي وب  تحت واحد  انتخاب  شروع  به  توجه  با ــاخ   از  4011-1402  او   نیمسـ ــت  12/06/1401  تـ   الزم  22/06/1401  لغا ـ

  واحد  انتخاب  نظر از  تا  نما ند  خ زي  برنامه  طوخي  عز ز   انشجو ان است  خواهشمند.  گیر  قراخ  مــوخ  توجه  ز ــر  مــواخ   اســت

 .نشوند  مشکل   چاخ

ــجو ان -1 ــا ت  طر ق  از  خو   مالی  کاخنامه  به  مراجعه  با   انش ــتانکاخي  و  بدهکاخي  میزان  س ــ    و  مالحظه خا  بس ــه  اقدام  س   بـــ

ــزشرر ه ــد ری.  فرما ند  خو  اخي جداً نوبت  وم  وخه  حسابداخي  به  حضوخي  مراجعه از  و  نما ند  واخ  ــت  ب ــ   اس ــزي   مبل   واخ 

ــــامل میزان  با ــــد ا   الحـساب علی  و قبل  هاي  ترم  بدهی  ـش ا )  جد د  نیمـس ا   او   نیمـس یلی  ـس   جدو   مطابق  (1401-1402تحـص

  پرداخت   مالك  واحد  انتخاب قسمت به  مربوط  رقم.)بـــو   خواهد مسدو   واحد  انتخاب  صـــوخپ ترتا   ا ـــ   غیـــر  خ  ز رباشـــد

 (کارنامـه مالی  نه  باشد  دانشجو می

  نشده  محاسبه  نیمسـا  مبلغی  شـرر ه  کل  بابت   ا و  نگر  ده  خج  مبلغی  بدهکاخ   خستون  خسی  براي  مـالی،  کاخنامه  خ  چنانچه   -2

 (  وم  نوبت  وخه حـسابداخي) 38806653و   38806647و    38806644با ـشماخه تلن  هاي   وجه،  واخ ز از  قبل  با ـستی   انـشجو ،اـست

 عرده  به  موـضوع  تیگیري عدم  احتمالی عواقب اـست  ذکر به  الزم.  نما د  خا خوـش   خــــو   مــــالی  وـضعیت  تکلیفتماس گرفته و 

ــه  صوختی  خ  و  باشد  می   انشجو ــده   خ  ک ــدهی  آ ن ــاي احتمالی  ب   هیچ   گر    مطالبه   انشجو از  جا   ک صوخپ  به شده  انباشته  ه

 .بو   نخواهد  تذ رش  موخ  اعتراضی  گونه

ــوخوتر از   انشــجو ان  براي  الکترونیک  تر اخت  امکان -3 ــاي  ســا   وخو ي    ــی  92  ه ــق از  96  ال ــا   طر  ا جا      انشــجو ی  ترت

  مالحظـــه  خا(  خ ا   براساس)  خو   الحساب علی  و  بدهی  مبل   توانند  می  مالی  کاخنامه  به  مراجعه  با   انشجو ان ا   لذا  است، گر  ده

جو  ترمی  بدهی  منوي از جداگانه  تر اخت  طــــی  و  و ت بد ری.  نما ند  واخ ز   انـش ت    اـس یـس باپ  مبل ،  واخ ز از  ت   ـس   تبد ل   محاـس

 .نما د  می  تذ ر  امکان خا   انشجو  براي واحد  انتخاب  به   سترسی  و  ا ه  انجام  وخو خا  به  خ ا 

ــر  شرر ه،  محاسبه   لیل  به  98و    97هاي    سا   وخو ي  غیرا رانی   انشجو ان -4 ــاس  ب ــا   اس ــوي از  خ  ــدهی  من ــی  انشجو   ب   ترم

 .نما ند  تر اخت  الکترونیک  هاي  تر اخت  منوي  طر ق از خا  خو   شرر ه  حتماً  و  ننمو ه  استنا ه

نز  بانک تجاخپ    441665792و بعد از آن شرر ه خو  خا بر اساس  الخ به شماخه حساب    99 انشجو ان غیرا رانی وخو ي سا    -5

گاه واخ ز و فی  واخ زي خا به  جو ان بی    انـش ابداخي ا اخه  انـش گاه المللحـس ازمان مرکزي  انـش ترر  خ ـس اخائه نما ند. بد ری    مـس

 ولیتی  خ قبا   خ افت و  ا عدم ثبت فی  هاي واخ زي به عرده نداخ . وم هیچ مسئت حسابداخي  وخه نوبت  اس

جو ان -6 و   علی)گرامی   انـش جو ان  الخـص و   خ  الزم اطالعاپ اخائه به  توجه  با  ،(غیرا رانی   انـش رر ه  تر اخت  خـص   ها  خ  ـش

ابداخي  به  حـضوخي  مراجعه از المردوخ  حتی   انـشجو ی  ترتا  ت    خ  که  مواخ ي  تاـسخگوي  واحد ا  .  فرمائید  خو  اخي  حـس یـس به    ـس

 .بو   نخواهد   انشجو ان  مالی  تر اخت  امکان عدم   ا  و گر  ده اخائه  شناف صوخپ

گز نه گزاخش   و ازکر ه  انشجو ان  خ صوخپ وجو  مشکل  خ تر اخت الکترونیک از مراجعه  ا تماس با حسابداخي خو  اخي   -7

 تا مشکل از طر ق مرکز فاوا برخسی و تاسخگو ی الزم صوخپ تذ ر .نمو ه   استنا ه  ترتا  تو اخطا  خ 

 



 1401- 1402 تحصیلی سال اول نیمسال الحساب علی شهریه  میزان جدول

 دانشگاه آموزشی معاونت 

 

 غیرایرانی  دانشجویان ایرانی دانشجویان ورودي مقطع 

 

 

 کارشناسی 

 ثابت  شهریه+   بدهی کامل تسویه ثابت  شهریه+   بدهی کامل تسویه ماقبل و  97

 ریال 000/000/30+ بدهی کامل  تسویه  ریال 000/000/11+  بدهی کامل تسویه  98

 دالر   200 +  بدهی کامل تسویه ریال 000/000/11+  بدهی کامل تسویه 99

 دالر   200 +  بدهی کامل تسویه ریال 000/000/13+  بدهی کامل تسویه 1400

 دالر  200 ریال   000/000/13 1401

 

 ارشد   کارشناسی

 بدهی  کامل تسویه بدهی  کامل تسویه ماقبل و  99

 الر د  240 +  بدهی کامل تسویه ریال 000/000/22+  بدهی کامل تسویه 1400

 الر د  240 ریال  000/000/22 1401

 

 دامپزشکی  عمومی   دکتري

 یورو  1000+   بدهی کامل تسویه ریال 000/000/26+  بدهی کامل تسویه 96 - 95

 ریال 000/000/42+ بدهی کامل  تسویه  ریال 000/000/30+  بدهی کامل  تسویه  97-98

 دالر   350تسویه کامل بدهی +  ریال 000/000/33+  بدهی کامل تسویه 99

 دالر   350تسویه کامل بدهی +  ریال  000/000/36 1400

 دالر  350 ریال  000/000/40 1401

 ثابت +   بدهی کامل تسویه ثابتشهریه  +   بدهی کامل تسویه 98تا سال  و تخصصی  Ph.D دکتري

 دالر  490+   بدهی کامل تسویه ثابتشهریه  +   بدهی کامل تسویه 1400-99 و تخصصی  Ph.D دکتري

 دالر  490 شهریه ثابت  1401 ی و تخصص Ph.Dدکتري 

  ثابت  شهریه+   بدهی کامل تسویه ماقبل و  99 الکترونیک  آموزش  هاي دوره

  ریال 000/000/22+  بدهی کامل تسویه 1400   انسانی علوم - الکترونیک آموزش هاي دوره 

  ریال 000/000/24+  بدهی کامل تسویه 1400 مهندسی  -  الکترونیک آموزش  هاي دوره

  ریال  000/000/24 1401 انسانی  علوم - الکترونیک آموزش هاي دوره 

  ریال  000/000/26 1401   مهندسی  -  الکترونیک آموزش  هاي دوره

  ثابت  شهریه+   بدهی کامل تسویه همه  الملل  بین پردیس  –و دکتري ارشد  کارشناسی


